
 

Program dialogmøter 
 

 Torsdag 7. oktober 
Tromsø, Radisson Blu Hotel 

Restaurant- og servicebransjen  

Torsdag 14. oktober 
Kirkenes, Thon Hotel 

Helse- og omsorgsbransjen 

Torsdag 21. oktober 
Hammerfest, Scandic Hotel 

Teknologi- og industribransjen  
 

Torsdag 28. oktober 
Karasjok, Scandic Hotel 

Reiseliv & kreative næringer 

Torsdag 4. november 
Alta, Scandic Hotel 

Bygg- og anleggsbransjen 

Kl. 08.30 Velkommen v/møteleder Velkommen v/møteleder Velkommen v/møteleder Velkommen v/møteleder Velkommen v/møteleder 

Kl. 08.40 Samarbeid om rekruttering og 
næringsutvikling:  

Presentasjon av lokalt prosjekt 

Samarbeid om rekruttering og  

næringsutvikling: 

Presentasjon av lokalt prosjekt 

Samarbeid om rekruttering og  

næringsutvikling:  

Presentasjon av lokalt prosjekt 

 

Samarbeid om rekruttering og  

næringsutvikling: 

Presentasjon av lokalt prosjekt 

Samarbeid om rekruttering og 

næringsutvikling: 

v/Guro Brandshaug 

Smart Construction Cluster 

Kl. 09.00 14 000 ufaglærte arbeidstakere  
med rett til videregående opplæring:  

Godt samarbeid lokalt =  
kompetanseheving  

og stabil arbeidskraft 
v/Seksjon for voksenopplæring, TFFK, 

Nettskolen Finnmark og Nettskolen Troms 

14 000 ufaglærte arbeidstakere  

med rett til videregående opplæring:  

Godt samarbeid lokalt =  

kompetanseheving  

og stabil arbeidskraft 

v/Seksjon for voksenopplæring, TFFK, Nettskolen 

Finnmark og Nettskolen Troms 

14 000 ufaglærte arbeidstakere  

med rett til videregående opplæring:  

Godt samarbeid lokalt =  

kompetanseheving  

og stabil arbeidskraft 

v/Seksjon for voksenopplæring, TFFK, Nettskolen 

Finnmark og Nettskolen Troms 

14 000 ufaglærte arbeidstakere  

med rett til videregående opplæring:  

Godt samarbeid lokalt =  

kompetanseheving  

og stabil arbeidskraft 

v/Seksjon for voksenopplæring, TFFK, Nettskolen 

Finnmark og Nettskolen Troms 

14 000 ufaglærte arbeidstakere  

med rett til videregående opplæring:  

Godt samarbeid lokalt =  

kompetanseheving  

og stabil arbeidskraft 

v/Seksjon for voksenopplæring, TFFK, 

Nettskolen Finnmark og Nettskolen Troms 

Kl. 09.20 30 millioner til opplæring av  
arbeidsledige og permitterte: 

Friske midler til 
kompetanseheving arbeidslivet etterspør 

v/Prosjekt ledige og permitterte, TFFK 

30 millioner til opplæring av  

arbeidsledige og permitterte: 

Friske midler til 

kompetanseheving arbeidslivet etterspør 

v/Prosjekt ledige og permitterte, TFFK 

30 millioner til opplæring av  

arbeidsledige og permitterte: 

Friske midler til 

kompetanseheving arbeidslivet etterspør 

v/Prosjekt ledige og permitterte, TFFK 

30 millioner til opplæring av  

arbeidsledige og permitterte: 

Friske midler til 

kompetanseheving arbeidslivet etterspør 

v/Prosjekt ledige og permitterte, TFFK 

30 millioner til opplæring av  

arbeidsledige og permitterte: 

Friske midler til 

kompetanseheving arbeidslivet etterspør 

v/Prosjekt ledige og permitterte, TFFK 

Kl. 09.40 Samarbeid om fagopplæring 
v/Utdanningsavdelinga TFFK og  

Karri,   
nettverk for opplæringskontor i Troms og  

Oppifinn,  
 nettverk for opplæringskontor i Finnmark 

Samarbeid om fagopplæring 

v/Utdanningsavdelinga TFFK og  

Karri,   

nettverk for opplæringskontor i Troms og  

Oppifinn,  

 nettverk for opplæringskontor i Finnmark  

Samarbeid om fagopplæring 

v/Utdanningsavdelinga TFFK og  

Karri,   

nettverk for opplæringskontor i Troms og  

Oppifinn,  

 nettverk for opplæringskontor i Finnmark 

Samarbeid om fagopplæring 

v/Utdanningsavdelinga TFFK og  

Karri,   

nettverk for opplæringskontor i Troms og  

Oppifinn,  

 nettverk for opplæringskontor i Finnmark 

Samarbeid om fagopplæring 

v/Utdanningsavdelinga TFFK og  

Karri,   

nettverk for opplæringskontor i Troms og  

Oppifinn,  

 nettverk for opplæringskontor i Finnmark 

Kl. 10.00 Kaffe & benstrekk Kaffe & benstrekk Kaffe & benstrekk Kaffe & benstrekk Kaffe & benstrekk 

Kl. 10.15 Kompetansehevingstilbud arbeids- og 
næringslivet etterspør 

v/Fagskolen i Nord 

Kompetansehevingstilbud arbeids- og 

næringslivet etterspør 

v/Fagskolen i Nord 

Kompetansehevingstilbud arbeids- og 

næringslivet etterspør 

v/Fagskolen i Nord 

Kompetansehevingstilbud arbeids- og næringslivet 

etterspør 

v/Fagskolen i Nord 

Kompetansehevingstilbud arbeids- og 

næringslivet etterspør 

v/Fagskolen i Nord 

Kl. 10.35 Hvordan skaffe ung, kompetent 
arbeidskraft i distriktet? 

Fjelltraineeprosjektet 
v/Rørosregionen næringshage 

Hvordan skaffe ung, kompetent arbeidskraft i 

distriktet? 

Fjelltraineeprosjektet 

v/Rørosregionen næringshage 

Hvordan skaffe ung, kompetent arbeidskraft i 

distriktet? 

Fjelltraineeprosjektet 

v/Rørosregionen næringshage 

Hvordan skaffe ung, kompetent arbeidskraft i 

distriktet? 

Fjelltraineeprosjektet 

v/Rørosregionen næringshage 

Hvordan skaffe ung, kompetent arbeidskraft i 

distriktet? 

Fjelltraineeprosjektet 

v/Rørosregionen næringshage 

Kl. 10.55 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

Kl. 12.00 Gruppearbeid 
Kompetanseheving og næringsutvikling: 

Konkrete innspill til politikere og 
utdanningstilbydere 

 

Gruppearbeid 

Kompetanseheving og næringsutvikling: 

Konkrete innspill til politikere og 

utdanningstilbydere 

Gruppearbeid 

Kompetanseheving og næringsutvikling: 

Konkrete innspill til politikere og 

utdanningstilbydere 

Gruppearbeid 

Kompetanseheving og næringsutvikling: 

Konkrete innspill til politikere og 

utdanningstilbydere 

Gruppearbeid 

Kompetanseheving og næringsutvikling: 

Konkrete innspill til politikere og 

utdanningstilbydere 

Kl. 12.50 Oppsummering gruppearbeid Oppsummering gruppearbeid Oppsummering gruppearbeid Oppsummering gruppearbeid Oppsummering gruppearbeid 

Kl. 13.10 Avslutning v/møteleder Avslutning v/møteleder Avslutning v/møteleder Avslutning v/møteleder Avslutning v/møteleder 

Kl. 13.20 Vel hjem! Vel hjem! Vel hjem! Vel hjem! Vel hjem! 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) 


